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EDITORIAL 

STIMA ŢI CITITORI, 
Începînd cu acest humăr revista TEHNIUM ajunsă în al 24-lea an de existenţă, îşi propune o 

îmbunătăţire de fond şi de formă, pentru a răspunde mai bine dezideratului de a fi revista construcţiilor 
electronice (50%), electrotehnice (25%) şi mecanice (25%) de AMATORI din România. Prin construcţii 
mecanice .subînţelege şi pe cele necesare montajelor care se propun, dar şi unele dispozitive pentru 
întreţinerea sau mai buna funcţionare a autoturismelor dumneavoastră. 

Revista noastră rămîne deschisă oricărei colaborări, singurul criteriu fiind calitatea articolului. Ce fel 
de articole vom publica: Noutăţi radio electronice (componente noi active şi pasive, aplicaţii, 

echivalenţe); Revista revistelor (extrase din revistele străine de specialitate care sosesc la redacţie); 
Service radio electronic (scheme de· principiu. diverse, modificări, îm?unătăţiri, depanare receptoare, 
casetofoane, televizoare AN şi C); Service auto (întreţinere, îmbunătăţiri, depanare, electronică auto); 

, Construcţii de montaje de-audiofrecvenţă (amplificatoare, generatoare, mixere, montaje. pentru efecte 
speciale, etc); Construcţii de montaje de videofrecvenţă şi Hardware (amplificatoare şi generatoare de 
impulsuri, montaje pentru receptoare TV şi minicalculatoareelectronice, etc); Construcţii şi montaje de 
radiofrecvenţe şi de microunde (amplificatoare, oscilatoare, receptoare, emiţătoare, antene etc de uz 
general şi amatoricesc); Construcţii HOBBY (diverse construcţii simple din punct de vedere electronic, 
electrotehnic şi mecanic), memoratoare diverse, informări despre inovaţii şi invenţii româneşti în 
domeniu, simpozioane şi expoziţii tehnice. Ce fel de articole nu vom (mai) publica: Articole cu conţinut 
teoretic sau de proiectare, articole lecţii (de orice nivel), produse SOFTWARE (des~rieri de limbaje de . 
programare, programe, instrucţiuni, listinguri etc), descrieri tehnice de echipamente sau subansamble 
electronice. sau auto fără scop constructiv sau depanatoriu, desclieri de construcţii radioelectronice 
complexe (de orice nivel profesional sau semiprofesional) cu componente de import costisitoare, greu de 

, procurat, construcţii care în general nu pot fi re~lizatede constructorul amator de nivel mediu 
Articolele cu tematică de construcţii vor avea o documentaţie cvasicompletă (nu numai scheme de 

principiu). Pentru construcţiile electronice este obligatoriu desenul circuitului imprimat (LA SCARĂ) şi 
desenul de echipare al plăcii. Vom promova articolele care se referă la aplicaţii realizate cu componente 

, active şi pasi ve româneşti (80%) sau de import, dar mai răspîndite în România. 
Redacţia va remunera diferenţiat colaboratorii săi după caracterul articolelor trimise şi care ar putea fi: 

traducere-compilare, adaptare de schemă la componente româneşti sau perfecţionare de schemă, 
realizare originală, inovaţie, invenţie, ultima numai după ce a fost protejată în prealabil la OSIM. 
Caracterul articolului trimis va fi stabilit chiar de autor şi verificat de către redacţie. Articolele trimise 
redacţiei TEHNIUM nu trebuie să mai fi fost trimise în prealabil şi altor reviste din ţară. 
Responsabilitatea_ asupra funcţionalităţii construcţiilor propuse, sau asupra unor cazuri de plagiat revine 
~autorilor. 

De asemenea, redacţia atenţionează cititorii asupra faptului că trebuie să i se ceară acordul ca 
articolele publicate în revistă să poată fi preluate pentru republicare în cărţi, agende, almanahuri"'etc sau 
folosite pentru realizarea de subansamble, dispozitive sau produse destinate a fi comerCializate în vederea 
bţinerii de beneficiu. 

Pe lîngă legătura redacţie-cititori prin scrisori şi rubrica "Poşta redacţiei", redacţia TEHNIUM anunţă 
ă săptămînal, vinerea între orele 9-12 vă aşteaptă pentru discuţii .personale. 

Articolele ce vor fi trimise de colaboratori pe viitor vor fi însoţite de un talon de colaborator completat 
upă modelul de mai jos. Recomandăm ca articolele trimise să nu depăşească 6 pagini dactilografiate la 2 
"nduri, ÎIW1usiv desenele. 

Sperăm Într-o colaborare rodnică. Vă urăm multă sănătate şi spor la lucru! 
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" NOUTATI TEHNICE. INFORMATII. 

TELEVIZIUNE PRIN CABLU 
SAU INSTALAŢIE TV PRIN SATELIT? 

Pentru marea majoritate a cititorilor doritori de informaţie în 
general şi de recepţie a TV în special, apare acum momentul opţiunii: 
instalaţie de recepţie TV satelit sau televiziune prin cablu. Făcând 
abstracţie de aspectele pur tehnice care pot afecta calitatea recepţiei şi 
care nu fac obiectul afticolului, rămâne deci de decis care soluţie merită, 
criteriile de alegere fiind în ultimă instanţă economice (pentru acelaşi 
număr de canale recepţionat). În tabelul de mai jos sunt date cele mai 
importante considerente care stau la baza opţiunii. . 

Din tabel reiese clar superioritatea soluţiei de conectare la o reţea 
TV prin cablu. Singurul considerent în avantajul sistemului de recepţie 
individual este manevrabilitatea instalaţiei care-i dă în ultimă instanţă 
posibilitatea recepţionării a mai multe programe TV. 
Din sondajele de opinie tăcute în diferite tări, cât şi din sondajele făcute 
în România în rândul abonaţilor TV prin cablu, rezultă că în cazul unei 
structuri de programe judicios alcătuit - cu diversificare corespunzătoare -
recepţia a circa 10 canale TV este absolut suficientă (mulţumitoare) 
pentru mai mult de 85% dintre cei întrebaţi. 

Din aceste considerente rezultă superioritatea absolută, în special 
sub aspect financiar, cât şi comoditatea sistemului de transmisie TV prin 
cablu, aici aflându-se explicaţia marelui boom din acest domeniu. 

HCARTOTEX" S.R.L. 

Execută rapid şi de calitate lucrări de tipografie, 
legătorie de artă folosind piele naturală 
şi înlocui tori româneşti şi din import. 

Adresa: Str. Vasile Gherghel, nr. 102 
Telefon: 665.92.73. 
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Criteriu Instalaţie recepţie IV IV cablu 
satelit 

-

număr programe (3 ... 120) 10 ... 12 
"-

calitate recepţie bună şi f. bună f. bună 

posibilităţi de manevrabilitate, sateliţii structura de canale 
schimbare a struc- recepţionaţi (deci recepţionate (10-12) 
turii de programe şi programele recepţio- fixă (schimbări mai 
recepţionate nate) pot fi schimbaţi rare pe toată reţeaua) 

cost aproximativ la (300.000 - 3.000.000 lei) - 40.000 ... 50.000 lei 
nivel octombrie 1993 700.000 lei la montare 

- abonament lunar 
700 - 1.000 lei .. 

ing. Mihai BĂŞOIL 

•• ~. __ ._ '.J\Ii:lIit:>;n:.;,.t;:,t. __ T.,.=. ;; • ...,.~,,.;.·~~~~,nal:l~ ...... 

091-618580 i 
093-464054 I 

VA OFERA DIN STOC LA CELE MAI MICI PRETURI i 

CABLU 
telefonie 

televiziune prin cablu 
retele de calculatoare 

alte aplicatii 
CO,NECTOARE 

BNe, N, UHF, RJ 
prize in ropate, aparente 

• • anourl cu U 



CONSTRUCŢII DE ANTENE 
v 

ANTENA DE CAMERA TV PENTRUUIF 
Antenele "de cameră" pentru recepţia emisiunilor TY sunt larg 

utilizate de o mare parte din telespectatori, dt\totită costului redus şi al 
comodităţii de instalare şi reglare. Oricând antena este "la îndemână" 
pentru a fi modificată, mutată, schimbată, dar este totodată expusă 
deteriorării mecanice (cablul, mufa etc.) datorită unei "experimentări" 
excesive şi abuzive. Dacă avem-Ietcon şi şurubelniţă "depanarea" se 
poate face însă rapid şi comod în cameră, fără a fi necesar de a cere 

• I cheia administratorului pentru a te sui pe casă în ajunul revelionului, 
II pentru a repara cablul rupr(sau tăiat!). Faţă de o antenă colt(ctivă prost 

executată ~i întreţinută, care îţi "livrează" şi oscilaţiile de la 
televizoarele veCinilor sub formă de dungi, linii şi cercuri (tocmai la 

J emisiunile de mare audienţă, căci toţi ne uităm la- ele nu-i aşa?), 
aceasta prezintă avantajul unei "curţi proprii" faţă de spaţiul "comun" 

I dintre blocuri: exclusivitatea. Dar există şi o serie de dezavantaje 
t unanim recunoscute faţă de antena exterioară curent executată 

(individuală sau colectivă). 
În primul rând telecentrul trebuie să fie suficient de aproape (sau 

~ de puternic) pentru a asigura un câmp electromagnetic suficient pentru 
f 'o imagine n:ezgolIlotoasă (fără "purici"). Apoi contează decisiv 

amplasamentul apartamentului (etajul, orientarea, clădirile învecinate) 
pentru a avea reflexii acceptabil de reduse (rareori ele lipsesc cu 
desăvârşire la antenele de cameră !). 

În al treilea rând contează tipul pereţilor-casei în care locuim. 
Betonul armat constituie un ecran (ceva de tipul CUŞlii Faraday despre 
care am învăţat la liceu) şi singura "poartă" de acces în cameră a 
undelor electromagnetice este fereastra. Pe unde lungi şi medii unde 

dimensiunile ferestrelor sunt mici faţă de lungimea de undă, accesul 
este dificil, practic neglijabil, "ceva" se aude doar pe la fereastră. 

În domeniul TV, mai ales în: FIF şi cu deosebire în: UIF, situaţia 
este alta. Camera cu pereţii de beton armat (sau cu tapet metalizat mai 
ales) se comportă ca o cavitate rezonantă paralelipipedică în care 
câmpul electromagnetic prezintă o serie de maxime şi minime situate 
la distanţe egale, "stratificate" pe cele trei dimensiuni (lungime, 
lăţime, înălţime). Punctele de recepţie optimă (maximele) se aseamănă 
ca ~ziţie cu amplasarea regulată, periodică, a atomilor într-uh corp 
solid, dintr-un bătrân manual de fizică pentru lic~u. 

În gama UIF' este posibil să fie un număr--considerabil de puncte 
acceptabile de amplasare a antenei în cameră, deoarece jumătatea 
lungimii de undă (distanţa între maxime sau minime) este de ordinul 
zecilor de centimetri. Ele se regăsesc cu uşurinţă deplasând o mică 
antenă de tip buclă, prevăzută cu un cablu suficient de lung şi de 
flexibil, paralele cu pereţii şi cu plafomU (pe trei direCţii). Bineînţeles 
contează şi poziţia buclei şi prezenţa unei persoane fizice în cameră 
(toţf conţinem apă, nu-(aşa?). Cu cât frecvenţa este mai mare, cu atât 
ne "mirăm" de prezenţa unui câmp suficient de puternic chiar şi în 
colţurile camerei relativ depărtate de fereastră. 

Clasicele antene telescopice de tip "urechi de iepuraş ',' sunt de 
regulă fixate pe carcasa televizorului şi au un grad de mobilitate redus. 
În gama UIF, o simplă "înălţare" a televizorului la schimbarea mesei 
(împreună cu antena, fireşte) poate fi benefică sau nu. Dar ideea de a 
"plimba" televizoare în cameră pe cele trei diamensiuni este de 
domeniul S.F.~ oricum "patroana" casei nu o va admite, mai ales că 

ANTENA UIF. BANDA V TV - CANALELE 56-60 
CU 20 ELEMENTE 
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PENTRU RECEPŢIA CANALULUI S7 - PROGRAMUL TV ,,ANTENA 1" BUCUREŞTI 
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CONSTRUCŢII DE ANTENE 

bune 
a antene;}, 

mai exact pe geam, 

140 260 

aluminiu la alimentare sau , se 
"" .. ,t-b.(~t1r\nL>"'~'" într-o de se fixează cu de bandă 

adezivă direct pe unul din geamuri şi în caz· de insucces se elimină 

într-un minut. Dacă fereastra "vede" telecentrul, rezultatele fi 

chiar excelente, ei în cadrul ferestrei nefiind Se 

montează pe geamul pentru a nu trece cablul prin lemn şi în 

caz de nereuşită să telefoane r. .. redacţiei! 

Alimentarea se face cu cablu bifilar (cu simetrizor la intrarea în 

televizor), dar se poate încerca şi direct, fără simetrizor, alimentare 

cu cablu coaxial sau chiar cu "linie" bifilară de tip cablu electric (dacă 

lţmgimea este sub 1 ... 2 

Soluţiile "neortodoxe" (f[U'ă simetrizor, alimentare cu cablu electric) 

pot da rezultate neaşteptat de bune, dar nu oriunde, oricui şi pe orice 

canal. Este necesar ca să se dispună de un câmp suficient, contează 

lungimea cablului mai scurt, dar nu orice caz să avem 
în minte că există o atenuare ,.-n,,,,, .. t,,nF\ în UIF la cablurile coaxiale 

face chiar şi 

bine 

~~§t~tii •• ~.~~.\~u~ia.şi •• Mol4j()va·: 
·l:t)~r?gram~llf\Aoscova: 

~O~gh$ni,Cânai2~; H 
.. teova,ţanaI39;H 
.. /Kâhuhcaha~31jH 
b}/Programul .. li .·MoSCQva: 
"9hişihău .•• pa.n~r.30;·. H 
-Feleşti, CanaI2~, .. H 
e).· Pr9gramur regional " ..... ,"" .. Ite-'1 u. 

- Basarabka,· canal 33, 
-Ungheni, canal 32,H 
~Teieneşti, canal 41, H 

StaţUdiriCehia şi Slovacia ... 
KQsice, canal 
Dubnic, 

~.· .• Poprad, 
'- Banska 1-<I&C''I'I1'&'/''.''''",'''''''''''':'''. 

"Bratisiava ,cana~ 27, H, 
~nt"a~!I'II~ ... MTV nl!"!l"t'u~nrun 

·Jastrebac~ canal H, 000 
wAvola~Belgrad, canal 22, 1 
~ Ocvar, canai42,H,300 kW 
- NoviSad~canaI24,H, 1000 
-Tupiznica, canal 31, H,500-kW 
,.. CmiVRH,canai 35; H, 500 kW 
Programul Hl: 
- IriskiVenac - NoviSad, caoal41, H, 1000 kW ERp· 
-Subotica, canaJ.46,H, 1000;.kW .. 

6. Staţii din Croaţia, programul II; 
-Slejeme--Zagreb,car)aI28, H, 1000 kW ERP 

Staţii din Slovenia, programul II: 
. - Krvavec-Ljubjana,canaI2L H, 100 kW ERP 

h1 condiţii cu totul excepţionale ar mai fi posibilă 
recepţionarea unor staţii aflate in Bosnia-Herţegovina, 
Macedonia şi Peninsula Istria, aceste staţii avind puterea radiată 
redusă: 



( . 

I 

a 

--
CONSTR II HOBBY 

I II I 
Me)fitl:uul pe care îl propun in continuare simulează jocul mecanic ce fac parte din circuitul integrat CDB 404 şi a unui circuit Re. 

Condensatoarele diferă de la un oscilator la altul ca cifrele' afişate 
are trei celule de afişaj ce prezintă trei numere să fie aleatoare. acestor oscilatoare a fost astfel aleasă 
cazul în care se 

... ~; .. tnV'nl a (',asu~~u. 

diverse semne în locul cifrelor. 
Schema de oază ce simulează acest 

J.U."-~JU""~iU" cuprinde: 

- trei nmnărăto,are; 

- trei decodificatoare 
- trei ot-;",,.v,,,,.,,,, 

trei numere identice se 
mecaIlllca acest 

este în 

Această schemă a fost realizată în totalitate cu circuite 

TIL din familia deoarece aceste circuite un 

a~iptlb1Jle acestei scheme. 
realizate cu a două 

+ 

încât numărarea să. se facă cu o viteză foarte mare, datorită căreia ocbiul 
nu sesiza cifrele 

1'1,.! ... rn<>."· ... t,," .. ""II"" folosite sunt de 

de oscilatoare şi nU1n::l]~a 

decodificatoarelo! . 

13 

16 

.. 

pnJme;~c semnalul 
oferind cifrele în sistem binar 

folosesc aI1~>oaJre cu 

asemenea şi 

3 
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Lista de piese a simulatorului "JACK.POT" este unnătoarea: Rl, R2, 
R3, R4, R5, R6, R7,· R8, R9, Rll, R12 = 240Q; R13 - R33 = 

68011; C.I. = l~!F; C2 :: 2,2!JF; C3 :: 3,3j.!F; Il = CDB 404, 12 = 15 = 18 
= CDB 13 = 16 = 19= CDB 447, 14:: 17 = 110:: MDE 2101.2. 

Acest simulator fi de un sesizor de coincidenţă a celor 

trei cifre. Schema electronică a acestui sesizor ·este pre:zentata 2. 
Sesizorul cele trei cifre de la mHnăl'ăt(]~are 

două 

CU'"H,,",,"""" că numai dacă avem 

IIH()BElY 

Blocul 7 este realizat tot cu o poartă SI cu dou~ intrări. Se1poate 

observa că numai dacă 1 =ill= 1 atunci n= 1.' 
La ieşirea acestei porţi este montat un tranzistor ce are'montat în 

colector un releu. Dioda Dl este prevăzută pentru a proteja tranzistorul de 

supratensiunile ce apar la anclaşarea, respectiv declanşarea releului. Cu 

.;. SV 

contactele acestui releu se poate cOmanda o sonerie, un bec ,Sau un alt 

mijloc de avertizare. 

Releul se recomandă a fi un releu miniatură, de 6 volţi, care va 

funcţiona foarte bine la 5 volti. Dacă nu se posedă un releu de 6 ci 
unul de altă tensiune se va alimenta doar tranzistorul şi releul la acea 

tensiune. 

Lista. de piese a sesizorului este unnătoarea: Dl=lN148, Tl=BC 

107, I11=Il3=CDB Il2=I14=CDB 451, Il5=CDBN 408. 

Dacă se doreşte se poate realiza schema din figura 3, care 

comandată cu releu! ReU poate genera tonuri diferite în funcţie de 

numărul ce a c.oincis~ Alimentarea acestui montaj este întreruptă de 

contactul nonnal-descrus al releului ReU. Acest montaj este cuplat la unul 

dintre numărătoare, de exemplu la ieşirile B 1, ~ 1 şi D 1. 

Avertizorul acustic este fonnat dintr-un oscilator realizat cu trei porţi 
inversoare de tipul CDB 404, a cărui frecvenţă este variată 
introducerea unor rezistenţe de către decodificatorul CDB. 442 .. Aeesta 

decodifică numărul aflat în sistem binar şi fiecare număr binar 

la intrare dă starea "O" pe ieşirea cOf'esrmnzătoare, H1ltroC1ucana 

astfel o rezilsteJoţă. 

ce tun,ctu)neaza 
Rezistoarele R35-R44 sunt cele care 

(Continuare 

un realizat cu 
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Paginile 8-12 sunt realizate În colaborare cu Ministerul Tineretului 
şi Sportului şi cu sprijinul S.C, IIData Plus Communications" S.R,.L~ 

..A. 

RADIOAMA TORISM IN BANDA X: 
I II 

D 

1 

Benzile de frecvenţă aprobate de Comitetul Consultativ Internaţional 
Radio (CCIR) pentru activitatea de radioamator în microunde sunt: 

1, 24 - 1,3 GHz 
2,3 - 2,45 GHz 
5,65 - 5,85GHz 
10 - 10,05 GHz 
24 - 24,05 GHz 
24,05 - 24, 25 GHz 
47-47,2 GHz 

75,5-76 GHz 
76 - 81 GHz 
142 -144; GHz 
144 -149 GHz 
241 - 248 GHz 
248 - 250 GHz 

Regulamentul radioamatorilor rOU1âni se opreşte la- 24 GHz, dar 
practic, dacă e să ne referim numai la banda de frecvenţă X (pentru care în 
tară se produc componente active-şi pasive), activitatea este în stadiu 
incipient. Sunt de doar realizările din 985-1986 ale 
radioamatorilorY09AZD (ing. Sergiu Ionescu) şi Y06CBN (Kiss Deneş). 
Suntem de părere că în prezent în ţara noastră există materiale 

. pentru ca radiolegăturile de amator în X "'" 3 cm; f "'" 10 să ia 
amploare. 

La ora actuală ţara noastră sunt foarte instalaţiile de 
recepţie individuală sau colectivă de emisiune 1V banda X, transmise 

sateliţi de Există deci o familiarizare a radioamatorilor 
cu tehnologia şi active care se 
folosesc. articol viitor, în ţara noastră se 
realizează la fabricile şi institutele 

cmnplDnt~nete active 

, 

liniilor plate 
că cu cât lungimea 

cu de antenă soe:citice 
mai mici ca în unde scurte, scpot 

sau de emisie foarte adică foarte 
p ...... U'-'A .... O asemenea PENCIL-

poate avea un unghi de de câteva grade ~i 
Realizarea unei în banda X necesită deci, Q 

deosebhă măiestrie din partea radioamatorilor, rezolvarea unor dificile 
de. aliniere, dar satisfacţiile vor fi cu atât mai mari. De asemenea 

trebuie cont că undele centimetrice au o foarte slabă difracţie. ele se 
propagă rectiliniu şi recepţia nu e posibilă decât în limitele orizontului radio 
(optic) DOR' aşa cum rezultă din figura 1. 

Se poate demonstra uşor pe baza· figurii 1 că: 
DOR"'" 4, 12 ( -{hE + 1"iiR) (krn) în care înălţimea antenei de emisie 

hE,recepţie hR se exprimă în m. 

Parametrii tehnici ai echipamentelor de ~misie reSfepţie (puterea de 
emisie, sensibilitatea recepţiei etc.) trebuie să asigure, în situaţia optimă, . o 

Coeficien de atenuare datorat 
(vizibilifate) . 



ca -vo 

5 

2 
10 

5 

2 

6 

2 
10 

5 

~ 

2 
10·z 

5 

2 
10.3 

5 

2 
10-4 

1 

I ~I I 

I 
-'" ~ ./~ "" -'" ~/ ~ ./h(" /' 

Y ~ / ~\I 
./ 

v 
".. '/ ).\lc.Y ..,... 
/1"'" ~? 

-"" ..-;.7 

./ 
V 

/' 
Vi 

I 
1 
I 

I 
I 

-/ '/ 

V 
./ " , 

I 
2 3 5 10 

/ 

20 

1/'1 
/" 

I 
I 

50 
mm/h 

100 

Coe ficien fuI de atenuare datorită plaii 

l 

rază de eficace Def egală cu sau cu 10-20% mai mare. În 

evaluarea razei de eficace trebuie cont şi de că undele 
centimetrice, în propagarea lor în atmosferă, 
moleculelor moleculelor de 

Rezultă: 

În stabilirea razei de acţiune maxime teoretice Do, facem reierire la 
figura 3. S-au folosit notaţiile PE=puterea de emisie, G AE:::câştigul 

antenei de emisie, PRmin=puterea minimă recepţionabilă (Sensibilitatea), 

SefAR=suprafaţa eficace a antenei de recepţie. Se obţine 

D omax::: "PE G AE SefAR/4 PRmin 
Între câştigul antenei şi suprafaţa eficace a ei există relaţia 

G = I ::: 0,6 I """ 

S-a presupus că antena se compune dintr-o sursă 
şi reflector cu (,llametrul .~"",,,,·,,,h,,·" 

a reflectorului se consideră 60% 

decât IJH .. '''UJIV 

ce şi fac radioamatorii 

A1 A2 

~------{-------~ 
PE? , PE2 

4 

Să admitem că şi că km. Să aflăm care este 

cu radicalul 
::: 89Do o scădere două 

se va mări Denumirea de TRANSCEIVER 
va corectă, deoarece nu există 

receptor. 



Pentru două staţii E-R în QSO în banda X avem: 

ER şi· anume: 

pnrlClpiu şi în banda X chiar SU1JeflOare} se realiza diverse 

de emisiuni de radio amatori ca: 

== nemodulată, emisiuni "ON-OFF" 

== modulată 

dublă bandă laterală 

alld 
kl11. Cunllpk'xl'rs Jnc! -m,'kr dishe.s were u.\l'd 
al bolII enchof tll,' path.oş!- ~ 

::.:: telefonie cu modul:atie în frecvenţă sau în fază 

== telefonie cu modulaţie în impulsuri 

De remarcat că preponderenţă au emisiunile de telefonie, F3 şi P3' la\ 

aceste fO .. ",.,..".",,",,.,,, fiind loc suficient 'în spectru, chiar pentru emisiuni cu 

dublă bandă laterală. Se pot folosi însă şi emisiuni tip 

vedere tehnic, aşa cum se va arăta într-un articol viitor, se realiza uşor. 

emisiunilor MA 

folosesc din cauza", <HnnueUiLU 

arn:plltuC1me liniară, 

JN63RO 1 ~ 

JNS41>< 10 
JN45NO 

4 JN45MT 

5 

Score 

1.140 
303 
280 

şi derivate, . trebuie spus că nu prea 

229 

redus ca la emisiunile 

in microunde o modulaţie de 

O.1'\IV·· 0.7 m eiish 
0.1 IN 25 eiB horn 

0.2 \fi! -1,2 m diSh 



E I AT 
DESCRIEREEA SCHEMEI DE PRINCIPIU 

Emiţătorul a cărui schemă de principiu este prezentată în 

figura 1, este cu modulaţie de frecvenţă, având o putere de ieşire, 

de 2,5 W. 

Amplificatorul de microfon este realizat cu circuitul integrat 

(C.I.) de tipul K122UN2B, având ca sarcină un limitator cu 

diodele D 1, D2 de tipul D223 care permite mărirea pragului de 

modulaţie şi prin urmare eficacitatea et dar care evită şi lărgirea 

spectrului radiat. O parte importantă a armonicilor senlnalului 

limitat este atenuat de filtrul Pi format de L1, C5, C6 cu frecvenţa 

de tăiere de 3 KHz. Semnalul filtrat se aplică pe dioda varicap D3 

C8S12SV 

T 1 
din colectorul lui se separă semnalul de 144 MHz. S-a folosit un 

filtru dublu pentru un bun filtraj. 

Din priza bobinei L4, semnalul ajunge pe L5, C22, C23 care 

serveşte şi pentru adaptarea cu intrarea amplificatorului de putere 

realizat cu trazistorul T4 de tipul KT907 A. Puterea de ieşire este de 

2,5 W care necesită din sursa de alimentare un curent de 300 mA. 

Circuitul de ieşire este format de L6, L7 şi trimerii C26, C27 din 
care se obţine rezonanţa şi acordul cu antena. Impedanţa de ieşire a 

Tx este între limitele 50-75 Q. Componentele folosite la realizarea 

Tx fi de orice tip, dar să îndeplinească o serie de care 

su~t la orice aparatură de UUS. Astfel, în circuitele de înaltă. 

frecvenţă se vor utiliza numai condensatori ceramici. Lungimea 

RIt-nOk as-3300 

RS-47k H 

de tipul D901 G conectată în serie cu cuarţul (ZQ 1) în montaj de 

oscilator. Tensiunea de mixare pe varicap se din 

potenţiometrul de în felul acesta se 

dezacordul privind" frecvenţa de ieşire a Tx. necesar de 

. modulaţie (1,5-2) se R2 de 75 K. Prin 

aceasta deviaţia local este 

schema oscHator i'n 

şi este realizat cu 

fundamentala \..'lt.i,.:lUJU,Ultt..u, 

folosi de asemenea cristale între 
I\t1Hz. Este de .,.", .. ,,,,,-,I·'o. ... ,,t 

felul fiind necesare 
o formă mai bună a <0""'0,01-..,.,1,,; 

"-",u."' .... " ... ,.u L2C 14 este acordat pe 36 

se acordă pe 72 

este incă duh lor de 

.,----0+ 24 V 
'---__ --l R 1.2 

terminalelor lor se va reduce la minim. Condensatorii de trecere 

avea orice capacitate, de la câteva, mi de sus. 

este ne<:es:af 

este un::zeli.1W1[:.l 
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condensatorului variabil (e 1) se poate ataşa o scală pe care o 

gradăm cu ajutorul unei heterodine. Drept indicator se va folosi 

instrumentul de la un AVO-metru pus pe cea mai mică scală de 

tensiune. 

Emiţătorul se reglează etaj cu etaj, alimentând cu tensiune 

numai acel etaj care se reglează. Pe alimentare se va conecta un 

miliampermetru. 

Alimentăm oscilatorul local (TI) şi ne convingem de existenţa 

oscilaţiilor modificarea curentului din circuitul de alimentare 

scoatem cristalul din sau 

tranzistorului la masă . condensator de valoare mare. 

se 

tranzistorului 
Un mult mai mare, ne arată că trebuie să rn •. ",c", .. , .. Ă.~ 

valoarea lui C 12 există uU'CVV·0 .... J' ... U\,.Ll 

miezul bobinei maxim de curent, în 

'Vl::..I.\.,-.,uJU din valorile lui C26 şi C27, variindu-le valorile 

la valorilor lor pentru a obţine o iluminare cât mai bună a 

becului-sarcină. Acordul optim cu antena îl putem controla cu 

instrumentul ce se conectează la ieşirea II contro]"; din schema de 

principiu. Amplificatorul de microfon nu necesită reglaje. Trebuie 

doar ridicată curba caracteristică amplitudine-frecvenţă a filtrului 

de joasă frecvenţă. Gradul -de modulaţie necesar se obţine din 

semireglabilul R2 ascultând emiţătorul într-un receptor. 

Modulaţia trebuie să fie curată şi profundă, iar lărgimea benzii 

emise să fie de 25-30 MHz pentru un nivel de -30 dB. 

În atenţia constructorilor de instalaţii 
pentru Televiziune prin cablu .. 

r S.C. TEHNIUM ROMF AHER S.R.L. oferă la preţuri' foarte avantajoase şi la 
parametrii electrici e corespund normelor BP, următoarele: . 

- 1. Amplificatoare CA TV de bloc, 3 ieşiri - Cistig 37 dB (2 ieşiri - 114 dBJ.! 1 
ieşir~ - 10 dBJ.!); , ''', ' 

t 

2. Amplificatoare C~TV (Line) G =27 dB (2 ieşiri 114 dBJ.!); 
3. Cuptoare de ferita: 11 dB; 14 dB; 17 dB; 23 dB; 26 dE (4 
4. Distribuitoare cu ferită: 4 ,------- -------

ieşiri; 

5. La comandă orice tip de 
distribuitor; 

Lucrări-service ~A TV; 
7. Surse de alimentare clasice şi 
in comuta ţie; 
8. Proiectare -
pentru CA TV ~ radio, 
televiziune, radiorelee. 
Produsele sunt construite de 
prestigioasa firmă COMPROF 
ELECTROl'1:CS. 

t.elefon: 618.35.66, 

Fax: 618.10.14. 
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~ 

~ C1 ~ 
C'\j 
\,J ~ 

el ...., 

u 
Ant: 

cum reiese şi din 

V ... U ....... A·..,..A sunt tranzistorii şi condensatorii de trecere. 

de jos sunt de microfon, 

oscilatorul cu cristal, rezistoarele de alimentare RI1, R12, R14 

releul R. Cu ajutorul unor ??? se realizează prinderea bornei de 
antenă şi a blocului de alimentare. Se recomandă ca <''' .... ·n1'''tl>· 

traseelor de masă să fie cât mai mare; în felul acesta se 

cuplajele parazite. În cazul unui Rx şi Tx separat, apar nemi 

avantaje cum ar fi: reglajul separat din care sţ poate "trage" . 

maximum, precum şi verificarea calităţii emisiunii emiţătorului 

ajutorul propriului receptor şi, nu în cele din urmă, modificări în 

schema unuia, nu influenţează pe celălalt. 

TEHNIUM 1 



RADIO SERVICE 

Der Iulius - Timişoara 
Nu credem că este nevoie să schimbaţi selectorul de canale, ci 

trebuie să determinati defectul şi bineînţeles să-i remediaţi. 
După cele exprimate în scrisoare este vorba de selectorul a cărui 

schemă o publicăm având indicatorul P36470. 
Deci, dacă pe UIF funcţionarea este'perfectă, perturbările 

apărând numai pe FIF, şi anume instabilitatea acordului în această 
zonă trebuie căutat defectuL 

4,5 V 

1/94 

Etajul oscilator trebuie verificat, nu etajul de, intţare~ Acest~ etaj 
este construit cu tranzistorul TI - BF506 şi fenomenul de instabilitate 
a frecvenţei se datorează modificării valorii unui re zis t.Qr sau a 
pierderilor unui condensator de decuplare. Va trebui să controlaţi, 
eventual să înlocuiţi elementele de" polarizare a bazei (cele două 
rezistoare R19 şi R20 şi condensatorul de decuplare C39). Eventual 
verificaţi şi rezistoml RI8 prin care se polarizează dioda varicap DV3. 

------_ ..... ..., 

o:>N>E:Ns,t.TOR CERAMIC !'ARĂ 
, TERMINALE 

-@- TRECERE STICLĂ ,TRECERE PlASTIC 

f DIODA VARICAP 

I LINIE ACORD 

TENSIUNI CONTINUE F'AIlĂSE~ 

Nănescu Gelu - Iaşi 
În general măsurarea curenţilor se face intercalând în circuit 

aparatul de măsură, dar în cazul curenţilor foarte mici cu această 
metodă eroarea valorii măsurate poate fi deosebit de mare. 

Metoda folosită în acest caz este una indirectă în sensul că se preia 
ca informaţie căderea de tensiune la bornele Ully-i. element de circuit. 
Acest semnal este unui amplificator Bifet, de tipul 
TL071 care are la intrare un tranzistor cu efect de câmp deci cu 
ImDeidailtă de valoare ridicată. Instrumentul indicator are sensibilitatea 

lffiţ>erumtă de 1 ill. Cu dată de acest 

alimentator stabilizat. 
că 

cu' intensitatea de 10 mA ceea ce 

se are în vedere şi măsurm:ea 
care se revine la metoda clasică. 

din două baterii de 4,5 V sau dintr-un 

"u.,,, , "kd"~JU schemei să UH.''-'V'AUIIU,H solicitarea 

13 
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Stanciu Emil - Mangalia 
,Magnetofonul Grundig TK 600 afQst şi~. 

rămâne un aparat cu perfonnanţeridicate şi care 
merită a fi readus în parametrii iniţiali. 

Nu vă reproducem integral schema electrică a 
acestui magnetofon ci publicăm numai ce vă 
interesează şi anume circuitele corectoare de ton, 
care nu sunt aşa complicate. 

Unele potenţiometre au o construcţie mai 
deosebită, dar cu puţină îndemânare se pot curăţa 
şi repara. 

Cazac Tiberiu -, Tg. Mureş 
Fără a vă face fnai multe comentarii, dat 

faptul că sunteţi un electronist cu experienţă, 
publicăm schema electrică a receptorului 
radiocasetofonuI RM 4260 - Telestar. 

În adevăr gama UUS este interesantă 
lucrează între 66 şi-l04 MHz şi, la dorinţă, fără 
nlodifica bobinele, puteţi recepţiona până 11l 
MHz dar şi partea inferioară a gamei OIRT 
MHz). 

Vă recomand ca ordine a operaţiilor întâi' 
reglaţi oscilatorul şi apoi etajul de intrare. Succes! ., 



Materialul de faţă nu are ca scop să repete . lucruri cunoscute privind 
acest tip de reduc tor de zgomot. Revista "Tehnium" a publicat mai multe 
materiale ce tratează acest subiect "Tehnium" nr. 11/88 etc.). 

Ceea ce am avut în intenţie sunt unnătoarele aspecte: 
- reproductibilitatea de către amatori care de aparatură 

simplă de măsură şi control; . 
po~;ibilitaLtea Înserării în interiorul uneI ap~rraltun existente 

fără care să afecteze COilCelJt!a schernt~l; 
cOlnrx)neme de nr.r\l1n,I"HP mdllge~na; 

T7 
2S 4564 

8fU 

----c:=J -

P3Î [15 
:~f.L 

1 

( 

"'V'''''-'U,"'",,,,,,, atât la cât şi la redare (expender),f!in 
care motiv este cu 4 module Dolby-B identice, 
conectate in schema electrică confonn figurii 2. 

Introducerea montajului într-un magnetofon sau casetofon ex!stent "I,lu 
este o problemă dificilă. Se va ţine cont modul de conectare diferit la 
redare de înregistrarea sunetului. 
:SeJml(~on(1mctoarele utilizate au mmătoarele p.rtnV!~IP1UP· 

414/b >.200 
2SA564 - Be 416/b> 200 
2SK30A - BF 24SB 
lN34A - lN34A 
IS2473VE - lN4148 

u·'''',<v ... 'c"" de şi de 5 %. 
tensiunea de lucru SO Vcc. 

DS 
V 1,A,j':",t. 

---+-~-

-H-

~---

152,,73 VE 

tor 
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AUTOMATIZĂRI 

PROGRAMATOR PENTRU 18 CANALE 
'V 

DE TELEVIZIUNE, CU TEL COM NDA 
Introducerea televiziunii prin cablu în marile cartiere de locuinţe a 

produs o nouă în ridicarea gradului de confort în acest domeniu. 
Au în totalitate problemele legate de antene, cablu de 

modulul poate fi dimensionat 14 programe sau oricât de multe. 
lVH)Unnu. aşa cum se vede şi în foto fir.!, se ataşează în exteriorul 

casetei fără a demonta înlocuirea se 

FI 

tenlne~re2~e marea 

realizează la nivel de conectori. 
Modulul se 

mte~~rale sau 
Schema de pn:nClpm pre:zentată 

F2 

~ --~~-------------- f~ 
L I 

ELE- , 
Infm 

Fax: 
----------------------------------:': 

12 16 



AUTOMATIZĂRI 

FIu 2 

16 
modulul 

calculator de buzunar sau telefon cu taste pe 
taste cele 14 ale televiziunii 

montajul realizat după schema din figura 2. Şi aici, în loc de taste 
speciale se pot folosi chiar LED-urile din montaj, aşa cum se vede şi în 
foto nr. 2. Şi aceste LED-uri după tastare'răniân permanent aprinse ca şi 
cele de pe modul, cu un efect optic deosebit. 

Sunt convins că această variantă de telecomandă este cea mai simplă 
de realizat şi afirm aceasta după ce am experimentat un mare număr de 
alte variante de telecomandă prin fIr. 

Ca titlu informativ se poate realiza o telecomandă numai prin 2 fire, 
pentru 100 de-programe, dar nu poate fI recomandată amatorilor. 

Problema firelor se rezolvă la nivelul posibilităţilor, cu observatia că 
de la televizor până la fotoliul de vizionare, firele sunt rigide, de 
exemplu din cele folosite conexiuni în montajele curente şi se 
montează mascat, şi numai de la telecomandă pe cca. 2, O m lungime se 
foloseşte un cablu plat cu 16 frre flexibile. 

Cu atenţie la identificarea tensiunilor de intrare-ieşire de la 
pentru a fi transferate prin intermediul conectorului 

la noul înlocuirii programatorului este rezolvată. 
-Un lucru este însă cert, realizării acestui montaj nu 

fi egalată şi va fi cu mult ma"ura efortului depus. Pentru destinatarii 
acestui material consider di nu sunt necesare detaliile de a 

la punerea în Prin 
C11S1DozlUa celor interesaţi toate detaliile 

temă, 

Con.~tantin SCURTU 

PAGINI DIN ISTORIA RADIOTEHNICII ROMÂNEŞTI 

Puţini ştiu că doi pasionaţi radioamatori, în 1926 au realizat 
prima emisiune de radiodifuziune, la Craiova, transmiţînd 
frumoasa noastră muzică populară. Unul din realizatori, 
regretatul coloneII. Băjenescu, a încredinţat redacţiei un 

manuscris de o deosebită valoare istorică şi ne facem datoria 
de a publica în întregime aceste pagini de istorie. 

AMINTIRI DESPRE PRIMA 

avea o bătaie de 
de 

cu ocazie ar spus 
tot ceea ce făceam eu in vederea unei 

un program bine a cărui durată era de 
UAf-,'-"A"'Ui,-U păstrării secretului şi deschiderea unor 

cercetări ar fi insemnat moartea viitorului meu. 
afară de pericolul divulgării pregătirilor de către cei ce luau parte 

la aceste ele, un pericol şi mai mare ar fi venit din partea auditorilor 
acestei viitoare emisiuni din judeţele: Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, 
Teleorman, Olt, Romanaţi şi Dolj, aşa că ar fi apărut în buletinele 
informative ale janctarmeriilor din aceste judeţe şi Ministerul de Interne ar 
fi sesizat Guvernul ţării, din acel ţimp, 
In afară de pericolele de mai sus, în cursul anului. 1925, apăruse legea 
radiofoniei româneşti, în care era interzisă orice fel de emisiune radio. 
Pedeapsa era destul de mare. 

Nu mă puteam, apăra contraacestor pericole decât printr-o aprobare 
dată de Corpul 1 Annată. Am cerut această aprobare înainte de a-începe 
orice pregătire. Cererea a fost aprobată. 

Imediat după obţinerea aprobării, m-am gândit pe ce lungime de 
undă să aibă loc emisiunea radioclubului Craiova, ca să fie auzită de cât 
mai mulţi ascultători radio din Oltenia. 
Numărul posesorilor de receptoare radio în 1926 în întreaga Oltenie era 
foarte mic, fără a trece de 100, 

Postul cel mai ascultat în acea vreme, era Radio Viena, care se 
auzea cel mai tare. Deci la aparatele de recePtie radio construite de 
amatori se punea casca receptorului pe masă şi se auzea în toată camera -
aşa că putea să-l asculte întreaga familie şi cu invitaţii veniti în acest 
scop. Postul emitea pe lungimea de undă de SOO metri. Programul 
începea Ia orele 17 şi avea zilnic 1/2 oră numai muzică pe valsuriIe lui 
Straus. « 

Se impune deci, ca emisiunea Radioclubului Craiova să aibă o lungime 
de undă de SOO metri, fără a fi mai mare de SOO.metri, pe care lucra 
Radio Viena şi să emisiunea noastră cu 3-5 minute înainte de 
orele 17.00 când începea să emită postul din Austria - ziua aleasă să fie 
Duminica. 

Ascultătorii din Oltenia deschideau de obicei aparatele mai devreme 
de orele 17,00 şi mergeau cu acordul spre de undă de 500 ITI.eUi 
- mai ales dacă în ascultaseră şi alte de radio din vestul 

Se să intrăm in emisiune cu 3-5 minute inainte de orele 
unjHITlea de undă mică de 500 metri. Am acordat 
mn,gilll1ea de undă 47S metri. 
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De foarte multe ori, în special iarna, observăm că autoturismul nostru 

nu trage bine. De multe ori defectul constă în funcţionarea defectuoasă a 
bujiilor .sau în nefuncţionarea lor. 

ov 
Masa 

Se propune mai jos un aparat cu căşti pentru detectarea rapidă a bujiei 
defecte doar simpla ascultare. Aparatul are avantajul că se 
alLmentează direct din bateria autoturismului. 

Bujiile la autoturisme se aHmenteazăla o tensiune înaltă 13-20 Kv 
ceea ce impune necesitatea de a avea o sondă care constă dintr-un fIT lipit 
(minim SxO, 1) izolat cu polivinil şi cu un crocodil la capăt pentru ca după 
înfăşurare pe fişa bujiei să fie prins la masă pentru ca să· se închidă 

AUTO 

STI II 
circuituL Astfel s-a form.at sonda care trebuie să aibă între 10-20 spire, în 
funcţie de tipul maşinii, respectiv tensiunea de func~onare a bujieL 
Rezistenţa Rl are ca scop să nu scurtcircuiteze dioda D2, respectiv 
semnalul cules după fişa bujiei, să nu fie pus la masă. 

Rezistenţele R2, R3 formează un divizor. pentru ca aparatul să aibă 
posibilitatea să funcţioneze pentru orice tensiune, rezistenţele sunt de 
aceeaşi valoare. 

Aparatul constă dintr-un amplificator cu 2 tranzistoare în montaj 
Darlington format din tranzistoarele TI, T2. Aparatul trebuie să fie dotat 
cu două căşti radio cu impedanţa cuprinsă între 80-2.000 ohmi. Montajul 
se închide într-o cutie de PVC sau alt material izolant. Aparatul se 
construieşte cu piese de gabarit mic, deci întreg aparatul va avea 
dimensiuni reduse (aprox. 40x20xlO): 

Dimensiunile circuitului placat vor fi în funcţie de gabaritulpieselor 
ce le avem la îndemână. 

Lista pieselor folosite este următoarea: 
Rl=4,7 KQ/l W; R2=R3=4,7 K.o/O, SW; R4=220 KQ/O,5W; 

Cl=lOOuF/12V; Dl=D2=lN4148; Tl=2N3904 sau BC I7Ie; 
T2=2N1711 sau BC 107C. 

Ilo 

Pentru a găsi bujia defectă se sonda aparatului pe rând pe 
fiecărei Dacă bujia este bună, în cască se va auzi un tren de trei 

impulsuri puternice şi una slabă. Dacă acest tren de lipseşte sau 
este slab, atunci bujia este defectă. 

De fapt se vor auzi în cască trei impulsuri slabe şi o pauză. Cu ajutorul 
aparatului se detennină uşor bujia defectă, economisindu-se timp şi nu se 
demonstrează cele trei bujii bune pe lângă cea defectă. . 

o T J P T U UP VEGHE CU UL TO ULUI 
p 

d 

d 

Schema propusă reprezintă o adaptare a schemei publicate in revista 
:'Tehnium" nr. 7/1987, pentru.autoturismele cu acumulator de 6 V. 

Montajul funcţionează astfel: 
- La tensiuni mai mici de 5,6 V (situaţie ce apare atunci când bateria 

este descărcată sau este defectat un element) se aprinde cu intennitenţă 
doar LED-ul 2. 

el - Pentru tensiuni cuprinse intre 5,6-7, 5 V montajul ca un 

1.. 
ieş 

2., 
3. ~ 
4. 
ieşi 

5. 
dis1 

1 
~ 

inc 
8. 
pen 
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12 

circuit adică LED-urile se alternativ cu o de 1 
Hz. 

- La o tensiune 
autoturismului de la 
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funcţionează în regim 
sinusoidal nemodulat sau cu 
modulaţie de amplitudine şi 

asigură ridicate 
nivelul şi 

şi distorsiuni reduse ale 
uti lizarea a două detectoare 

v 

DE FRECVEN~A 
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descrierea brevetului 
'inversoarelor şi schemelor 

fază sub 
F,",C'-'A_lU.'-"" şi 
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unităţi SI derivate, exprimate in funcţie (le unităţile rlHHlalllc~talc 

I 
l'llil:il(';! SI 

)11\ ri Illca I })ClIullJirc Sill1hol 

arie mclru pătrat 111 1 

volUIll metru cub \113 

vileză melru pc secundă l1l!s 
acceleraţie metru pc secundă la pătrat m/s3 

număr de undă 1 pc metru m- I 

masă voIumică· kilogram pe mclru cub kg/m' 
volum masic metru cub pc kilogram m'/kg 
densitate de curent amper pe metru pătrat A/mi 
cimp magnetic amper pc metru A/m 
concentraţie (a cantilă~ii de substan\ă) moi pc metru cub mol/m' 
luminanţă luminoasă candelă pe metru pătrat cd/m' 

Unităti S'I deriva te cu denumiri speciale" admise pentru protecţia sănăHiţii umane 

Unilatl'a SI 

1\l;il'inl(':! I Exprcsia In I Exprtosin In unltiili SI 
Dcnumire Simuol altc unităti fumlamcnlale 

SI 

activitalea U!l\li radionuc1id becquerel Bq s-~ 

doză absorbită. energic masică cedată. 
kerma.indice al dozei absorbite gray Gy J/kg m' 's-a 

echivalent de doză absorlJilă. indice 
al echlvalentuIui de doză absorbită sievert Sv J[kg ml,s-' 
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Unităţi folosite Împrcunu cu Sistemul International 

Simholul I Valoarra in unitatea SI 
I 

lIlin 1 min = 60 s 
h 1 11 = 60 min = 3 600 s 

I d 1 d = 24 h = 86 400 s 
o 10 = (7t/180) rad 

l' = (1/60)0 = (r./IO 800) rad 

I 
" 1" = (1[60)' = (1t'/648 000) rad 
1. L 1 1 = 1 dm' = 10-' m' 
t 1 t = 103 kg 

/ 
Unitllţi care s'e menţin temporar împreuni cu Sistemul Inter_naţional 

Denumirca Simbolul Valoarea In unitatea SI 

l~iIli marină(a) 1 milă marinli ,= '1 852 m 
nod 1 milă marină pe oră = (1852/3600) m/s 
ângstrom A 1 A = 0.1 nm = 10-10 m . , 
ar(b) a 1 a = 1 dam' = 10' mi 
hectar(b) ha 1 ha = 1 hm' = 10' m' 
barn 'c) b 1 b = 100 rm' = 10-11 m' 
bared) bar 1 bar = 0,1 MPa = ,10' Pa 
gale 1) Gal 1 Gal = 1 cm/s' = 10-' m/s' 
curie(J) Ci 1 Ci = 3,7 X 1010 Bq 
rontgen(g) Il 1 R = 2.58 X 1O-a C/kg 
rad(lo) rad 1 rad = 1 cGy = 10-1 Gy 
rem Ci) rern 1 rem = 1 cSv = 10-1 Sv 

( 
./ 

~/ 
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Unităti SI derivate cu denumiri speciale 

Cnil:11C':! SI 

:'.f:iriIl Il'<1 Expresia !n I Expresia In IIllitii\i SI 
Dl'llumire Silllhoi alte unită\i flllldamC'ntale 

SI 
1 

frcc\'(,l1ţă hertz Uz 
/ 

S-1 

Cortă newton N Ill·kg·s'" 
presiune. tensiune mecanică pascal l'a . " N/ml 

, \ 
m- 1 ·kg·s- 1 

energic. lucru mecanic, cantitale 
de căldură joule J N'1Il ml.kg·s" 

putere; flux energetic walt \V J/s ml.kg·s-' 
caPltitale de electricitate. sarcill,1 
electrică cOllloll1b C s'A 

--l 
polen\i<ll electric. tensillllc ckdric:i. 

tensiune elcdromoloare voit V WIA /11 a "kg's -"A '1 

capacilnte eleclriC<1 farad F C/\' 1I\-l.kg'l·s· 'A' 
rt'zislenţă electrică olll'n il V/A ml·kg·s-'·A<' 
condlldan\ă electrică Sicllll'IlS S A/V lIl- a 'kg- l 's"A' 
fluxul inductici magnctin' ,,"eber \\"b V's mi 'kg's-"A"~ 
inducţie magnetică tesla T \\"h 1111 1 kg's-"A -1 

inductnn\ă hcnrv (1 Wh/A m"kg's-"A -. 
temperatură Celsius('" grad' Ct'lsius °e K 
flux luminos lumen Jm cd.sr. \ 
ilumillare luminoasă lux Ix lm/m' m-"cd 'sr JI&) 

C'f:) 

\O 

ti 011\1 ,1-01 BP ll:>ap 101 
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JS 9XU;}.ld 
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)1 lI!.\la~r ~::>!U1UU!POUlJ31 ~JnlUJadUla1 
V JadlllU a!Jpala !1l\1l1IlJJIl;l ual\Jl !sualUI 

l:PUIl;)JS 
dUl!) g>( um.lffol!>( ysuUl 

1lI IUlam 
3UI!8uI11 

Illloqul!S IM.llullIllaQ 1!;)I1I!-1!JI\: 

alClualllepullJ IS !hmu[}. 

unWiti SI derivate CaT'" Se exprimll folosindu-se denumiri speciale 

Mărimea 

viscozitate dinamică 
momentul unei forte 
tensiune superficială 
flux termic pe suprafaţă. iluminare 
energetică . 

capacitate termică. entropie 
capacitate termică masjcă. entropie 
masică 

energie masică 
conduclivitate termică 
energie volumică 
cimp electric· 
sarcină (electrică) volumleA 

deplasare electri~ 

permitivitate 
permeabilita te 
energie molarA 
entropie molară. capacitate termică 
molară 

expunere (a radiatiilor X şi y) 
debil de doză absorbită 

Denumire 

pascal secundă 
newton metru 
newton pe metru 

waU pe metru pătrat 
joule pe kelvin 

joule pe kilogram kelvin 
joule pe kilogram 
watt pe metru kelvin 
joule pe metru cub 
voit pe metru 
coulomb pe metru 

cub 
coulomb pe metru 
pătrat 

farad pe metru 
henry pe metru 
joule pe moi 

joulepe moI kelvin 
coulomb pe kilogram 
gray pe secundă 

Unitatea SI 

Simhol .1 

Pa·s 
N'm 
N/m 

\V/ml 

J/K 

.J /(kg '1\.) 
,J/kg 
\V !fin '1\.) 
J/m 3 

V/m 

C/m' 

C/m' 
F/Ill 
11/111 
J/lIIo1 

J/(lIIoJ'K) 
C/kg 
GYls 

ExprC'sia In unităti~SI 
fundamentale 

m-1·kg·s-1 

mLkg·s-· 
kg's-a 

kg's" 
mLkS's"'K-l 

mt·s-a·K-1 
lIll.s '. 
lIl·kg·s- s ·K-l 
m"l·kg·s-' 
m'kg's-s 'A-l 

m'S.s·A 

m-a's'A 
111- 3 ·kg- I 'S"A I 
Ill'k,g's -LA-· 
mi 'kg'S'LIlIOl'l 

m'·kg·s<a·K -1'11101- 1 

kg'·,·s 'A 
111 2 's-' 
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Amplificator 

STK4311 

HI-FI STEREO 

+Vcb 
+,40 V 

1. Afişaje standard numerice cu cristale lichide (L.C.D.). 
2. Module de afişaje cu cristale lichide cu matrice de 

'puncte (L.C.M.) de tip caracter şi de tip grafic. 
3. Microimprimante termice pentru Iăţimi de hârtie 

cuprinse Între 38 şi 112 mm. 
4. Accesorii, consumabile şi piese de schimb: 

• module de iluminare pentru afişaje; 
• interfeţe serie l paralel pentru imprimante; 

• capete termice; 
• hârtie termică; 
• diverse componente electronice. 

nr.8, 6, camera 12 -13 
Telefon / Fax: 211 43 45 

SqU telefon: 615 49 OS; 615 49 04; 614 18 58 int. 179, 180. 



A conex· 
~electronic 

Vă oferă ventilatoare profesionale produse de 

~,9· SUNON COOLING FAN 
- "" Specialist in fan design & production 

cu diverse dimensiuni 
120x120x38 mm - 92x92x25 mm - 80x80x38 mm - 80x80x25 mm 
60x60x25 mm - 60x60x15 mm - 40x40x20 mm - 40x40x10 mm 

- , , 

25x25x10 mm - 20DI8 x 10 mm 
Toate modelele pot fi alimentate la 5 V - 12 V - 24 V - 115 V - 220/240 V 

Relatii suplimentare 

CONEX ELECTRONIC 
Str. Maica Oomnului 48, Sectof! 2., Bucureşti 

"",..Jţ } 

Tel.B87 42 05-687 83 80 Fax 312 89 79 


